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E não deixarei que 
corruptos e ladrões 
estejam no meu governo',
afirma Witzel

Perseguido por 
querer disputar 
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deputado Max 
Lemos é julgado 
por infidelidade 
no TRE
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Não sou ladrão 

Bicampeão

Geral

Vitória por

Mengão vence o Fluminense por 1 a 0 Mengão vence o Fluminense por 1 a 0 
e conquista seu 36º título cariocae conquista seu 36º título carioca

O gol foi marcado por Vitinho aos 49 minutos da etapa final. Como já havia conquista-
do o Carioca do ano passado, o time rubro-negro garantiu o bicampeonato.

Dois anos consecutivos! 
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 1.323.425 1.939.167 106.678 132.822
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Vacina contra coronavírus 
desenvolvida em Oxford 
será testada no Brasil

vacina con-
tra a co-
vid-19 que 
está sendo 
desenvolvi-
da na Uni-
v e r s i d a d e 
de Oxford, 
no Reino 
Unido, será 
t e s t a d a 

também no Brasil, conforme 
publicação na noite desta ter-
ça-feira, no Diário Oficial da 
União. Considerado um dos 
mais promissores, o imuni-
zante já está na fase três de 
testes, em que dez mil pes-
soas serão testadas para se 

A
avaliar a eficácia do produto. 
Das mais de 70 vacinas em 
desenvolvimento em todo o 
mundo, é a que se encontra 
em estágio mais avançado.

Duas mil pessoas partici-
parão dos testes no Brasil, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, 
que contam com o apoio do 
Ministério da Saúde e da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). A articulação 
para a vinda dos testes ao Bra-
sil contou com a liderança da 
Professora Doutora Sue Ann 
Costa Clemens, diretora do 
Instituto para a Saúde Global 
da Universidade de Siena e 
pesquisadora brasileira espe-

O Brasil contabiliza 74.445 
óbitos e 1.939.167 contaminações 
em decorrência da Covid-19, com 
183 novos óbitos e 7.963 novas 
infecções por coronavírus desde 
as 20h de terça, de acordo com 
boletim das 13h do consórcio de 
veículos de imprensa.

A análise dos dados foi feita a 
partir do levantamento do consór-
cio de veículos de imprensa forma-
do por O GLOBO, Extra, G1, Folha 

de S.Paulo, UOL e O Estado de S. 
Paulo, que reúne informações das 
secretarias estaduais de Saúde.

As estatísticas da pandemia 
no Brasil são divulgadas três 
vezes ao dia. O próximo levan-
tamento será divulgado às 20h 
desta quarta-feira. A iniciativa 
dos veículos da mídia foi criada 
a partir de inconsistências nos 
dados apresentados pelo Minis-

tério da Saúde na gestão do inte-
rino Eduardo Pazuello.

O último levantamento havia 
sido divulgado às 8h. Com a nova 
verificação, as secretarias de Saú-
de de Ceará, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Norte, Mi-
nas Gerais, Roraima e o Distrito 
Federal divulgaram novos dados. 
O balanço anterior contabilizava 
74.336 mortes e 1.933.655 casos 
confirmados.

B r a s i l  t e m  7 4 . 4 4 5  m o r t e s  p o r  C o v i d - 1 9 ,  i n f o r m a 
c o n s ó r c i o  d e  v e í c u l o s  d a  i m p r e n s a  e m  b o l e t i m 

Pacientes com Covid-19 em UTI de hospital em São Paulo

Vacinas contra o coronavírus estão sendo desenvolvidas em todo o mundo
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cialista em doenças infeccio-
sas e prevenção por vacinas, 
investigadora do estudo.

Em São Paulo, os testes serão 
conduzidos pelo Centro de Re-
ferência para Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), e 
contaram com a viabilização finan-
ceira da Fundação Lemann no cus-
teio de toda a infraestrutura médica 
e de equipamentos necessários.

A Unifesp irá recrutar mil 
voluntários que estejam na 

linha de frente do combate à 
covid-19, uma vez que estão 
mais expostos à contamina-
ção. Eles precisam ser soro-
negativo, ou seja, pessoas que 
não tenham contraído a doen-
ça anteriormente.

74.445
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governador 
Wilson Wit-
zel (PSC) vol-
tou a se ma-
nifestar após 
a informação 
de que o ex-
-secretário 
de Saúde 
Edmar San-
tos entregou 

provas o incriminando ao firmar 
acordo de delação premiada 
com a Procuradoria Geral da 
República (PGR). Em vídeo 
divulgado em seus perfis nas 
redes sociais na manhã desta 
quarta-feira, o governador afir-
mou que não é ladrão e que 
não deixará que corruptos par-
ticipem de seu governo.

Foi a terceira vez que Witzel 
falou sobre o caso publicamente 
desde que ele veio à tona, ontem. 
Nas imagens divulgadas nesta 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFirme

O
quarta, o governador diz que as 
acusações contra ele são levianas e 
que são feitas por "quem não quer 
um juiz governando o Estado do 
Rio de Janeiro".

"Quero dizer ao povo do Estado 
do Rio de Janeiro: fui juiz federal 
por 17 anos. Na minha carreira, tive 
uma vida ilibada, fui considerado 
um juiz linha dura. Me elegi gover-
nador do Estado do Rio de Janeiro. 
Todas essas acusações levianas 
que estão sendo feitas contra mim 
é por parte de gente que não quer 
um juiz governando o Estado do 
Rio de Janeiro. Não sou ladrão e 
não deixarei que corruptos e la-
drões estejam no meu governo. 
Peço ao povo do Estado do Rio de 
Janeiro que acredite, pois nós va-
mos vencer essa guerra contra a 
corrupção", afirmou, no vídeo de 
quase 40 segundos.

Mais cedo, Witzel já tinha dado 
declaração sobre a suposta delação 

'Não sou ladrão e não deixarei 
que corruptos e ladrões estejam 
no meu governo', afirma Witzel

Foto: Reprodução / Twitter

Witzel voltou às redes sociais para falar sobre a suposta delação premiada de Edmar Santos 

O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), decidiu dispensar 
a identificação biométrica nas 
eleições municipais deste ano. 
Ele seguiu a recomendação de 
infectologistas para reduzir ris-
cos de contaminação pelo novo 
coronavírus durante o pleito.

Para os especialistas, ao re-
gistrar a digital no leitor de 
biometria, há mais chances de 

infecção pois o equipamen-
to não pode ser higienizado 
com frequência. Outro fator 
que pesou na decisão é que a 
aferição da biometria torna o 
processo eleitoral mais lento, 
logo, há mais aglomeração de 
eleitores nas seções.

A medida ainda precisa ser 
referendada pelo plenário da 
corte na retorno do recesso do 
judiciário. A corte ainda realiza 

um clico de reuniões de con-
sultoria sanitária, para definir 
outras regras de segurança 
para as seções eleitorais.

Outra medida para dar mais 
segurança à população em 
meio à pandemia, prevenindo 
infecções durante o pleito, foi 
o adiamento das eleições mu-
nicipais, aprovado pelo Con-
gresso Nacional, que vão ocor-
rer em 15 de novembro.

TSE exclui identificação biométrica na eleição 2020
Foto: Ana Branco / Agência O Globo

premiada em nota divulgada pela 
assessoria do governo do estado. Na 
ocasião, ele classificou sua gestão na 
Saúde do estado como "pioneira" 
por quebrar o sigilo dos contratos 
firmados pela Secretaria de Saúde 
durante a pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

Ontem, pelo Twitter, Witzel dis-
se que jamais se desviou "pelo ca-
minho da lei" e que desde janeiro de 

2019, quando assumiu o mandato, 
seu objetivo é reerguer o estado.

NA MIRA DO MPF
O ex-secretário Edmar Santos foi 

preso na última sexta-feira, acusado 
de fazer parte da uma quadrilha que 
se instalou na Secretaria de Saúde 
para desviar verbas durante a pan-
demia. A organização criminosa, 
que já teve 11 pessoas presas, teria 

movimentado 36.922.920,00 dos 
cofres públicos do estado.

Edmar também é investigado, 
juntamente com Witzel, pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF), no 
âmbito da Operação Placebo, que 
foi realizada no dia 26 de maio. Na 
ocasião, ele e o governador foram 
alvos de mandados de busca e apre-
ensão, que foram cumpridos em vá-
rios endereços.

OS Iabas anuncia suspensão de 
atividades no Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes, no RJ

A organização social Iabas 
informou que vai suspender, 
a partir desta quarta-feira (15), 
as atividades no Hospital Adão 
Pereira Nunes, em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, por falta de pagamento da 
Secretaria Estadual de Saúde.

A decisão, segundo instituto, 
tem como objetivo evitar “um 
atendimento precário e causar da-
nos irreparáveis à comunidade”.

"Para se ter ideia do tamanho 
do problema, não existe dinheiro 
SEQUER para adquirir folha de pa-
pel para emitirmos as prescrições 
médicas, e/ou comprar água para 
fornecer aos pacientes e, diante de 
tantos adiamentos e postergação, 
não temos como negociar mais 

com fornecedores que já não acei-
tam mais nenhuma justificativa", 
diz um trecho do último ofício en-
caminhado à SES e assinado pela 
diretoria jurídica da OS.

O instituto informa que não se-
rão aceitos novos pacientes. Já as 
emergências serão recebidas, mas 
encaminhadas para outras unida-
des. A OS explica ainda que os 228 
pacientes internados na unida-
de seguirão recebendo "cuidado 
atento e rigoroso”.

Em nota, o instituto explica que 
o contrato está vencido desde o 
dia 22 de maio e existe uma dívida 
de R$ 37.737.965,69 “apenas pela 
gestão mensal do hospital, além 
dos recursos para os investimen-
tos já realizados”.

Os candidatos têm até sexta-feira (17) para realizarem suas  inscrições

Hospital Adão Pereira Nunes

Foto: Reprodução/ TV Globo
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ítima de uma 
perseguição 
implacável, 
desde que 
resolveu se 
lançar pré-
- c a n d i d at o 
a prefeito 
de Nova 
Iguaçu, con-
t r a r i a n d o 

antigos aliados que mantém 
na cidade acordo com o prefei-
to Rogério Lisboa, o deputado 
Estadual Max Lemos, foi julga-
dona tarde de ontem, em razão 
de uma ação movida pelo seu 
ex-partido o MDB, em razão de 
sua saída da legenda e filiação 
ao PSDB. O deputado tentou se 
desfiliar por justa causa, e sua 
ação foi julgada nesta quarta-
-feira (15) junto com o pedido 

V
de cassação do mandato, apre-
sentado pelo partido.

Eleito pelo MDB, Max migrou 
para o PSDB fora da janela eleito-
ral: para garantir a participação nas 
urnas neste ano, já que Leonardo 
Picciani fechou apoio à chapa pela 
reeleição de Rogério Lisboa.

Nota oficial de Max Lemos
Em relação ao julgamento 

do colegiado do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE/RJ), na 
tarde desta quarta-feira (15), 
sobre a perda do mandato ele-
tivo de Deputado Estadual, 
informo que respeito a decisão 
do referido colegiado, porém, 
continuo fortemente acredi-
tando em Deus e na justiça.

Utilizaremos todos os recur-
sos permitidos pela legislação  
brasileira, pois fomos eleito de-

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes autorizou a Polícia 
Federal (PF) ter acesso a todos 
os dados da investigação pri-
vada do Facebook que levou 
a rede social a derrubar contas 
de membros do gabinete da fa-
mília Bolsonaro e de membros 
do PSL, ex-partido do presi-
dente. A informação foi divul-
gado pela assessoria do STF na 
tarde desta quarta-feira.

Os dados de aliados dos 
Bolsonaro seriam válidos para 
o inquérito das fake news, que 
investiga ataques contra o STF, 
e o dos atos antidemocráti-
cos, que apura a organização 
e financiamento de manifesta-
ções com pautas que violam a 
democracia. Ambos os inqué-
ritos têm Alexandre de Moraes 
como seu relator no Supremo.

A decisão de Moraes está em 
sigilo, mas teria sido tomada 
na semana passada, segundo 
fontes ouvidas pela emissora 
Globo. Essa nova etapa indica 
que o cenário deve se agravar 
contra os bolsonaristas.

A Polícia Federal argumen-
tou que a determinação para o 
Facebook deve ocorrer de for-

ma urgente. O intuito é fazer 
com que as pessoas envolvi-
das com as contas removidas 
não tenham tempo de se des-
fazer dos dados

Entenda a ação do Facebook
No último dia 8, a rede so-

cial removeu contas falsas 
que estavam ligadas ao PSL e 
a funcionários dos gabinetes 
da família Bolsonaro. Ao todo, 
a rede social excluiu 73 contas, 
14 páginas e um grupo. A ação 

Detran-RJ retoma renovação de CNHs 
vencidas antes de 19 de fevereiro

Moraes autoriza PF a acessar dados de investigação do 
Facebook que derrubou contas de aliados de Bolsonaro O Detran-RJ voltou a disponi-

bilizar, a partir desta quarta-feira, 
a renovação de carteiras de habi-
litação vencidas antes do dia 19 
de fevereiro. O condutor poderá 
renovar o documento na sede do 
departamento, no Centro do Rio, e 
nas unidades do Rio Poupa Tempo 
de Bangu, São João de Meriti e Du-
que de Caxias.

Inicialmente, serão 30 vagas 
por dia para cada unidade e o 
agendamento deverá ser realiza-
do no site ou pelos telefones (21) 
3460-4040, 3460-4041 e 3460-
4042. Na sede o atendimento 
será das 9h às 16h, já nas unida-
des do Rio Poupa Tempo, o aten-
dimento será das 10h às 16h.

O departamento informou que 
o serviço de renovação será desti-
nado, nesse primeiro momento, 
aos motoristas cuja CNH ven-
ceu antes do dia 19 de fevereiro, 
uma vez que os condutores com 
vencimento após essa data estão 
amparados pela Deliberação nº 

185/2020, do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), que suspen-
deu o prazo de validade da CNH 
para fins de fiscalização.

"Para evitar aglomerações, es-
tamos retomando os serviços de 
forma gradual e responsável. Por 
isso, assim como já acontece com a 
segunda via da carteira habilitação, 
as vagas são limitadas e com agen-
damento prévio. Mesmo no perío-
do de contingenciamento, já entre-
gamos mais de 13 mil carteiras de 
habilitação, entre CNHs solicitadas 
antes da pandemia e a segunda 
via do documento. E lembramos: 
quem tem CNH vencida depois de 
19 de fevereiro não precisa se preo-
cupar. Pode continuar utilizando o 
documento por tempo indetermi-
nado", destacou o presidente do 
Detran.RJ, Marcello Braga Maia.

A entrega das CNHs emitidas 
antes da pandemia continua 
sendo realizada nos postos (sho-
ppings) divulgados anterior-
mente, das 12h às 16h.

Alexandre de Moraes, ministro do STF 

Detran-RJ realiza renovação de CNHs vencidas antes de 19 de fevereiro

Foto: Rosinei Coutinho/STF

Foto:Divulgação

putado estadual com 59.672 vo-
tos, e é por estes, que confiaram 
em nossa liderança que conti-
nuaremos lutando.

Todos sabem da grande per-
seguição e discriminação que 
venho sofrendo desde que acei-

também foi feita no Instagram, 
que pertence ao Facebook .

A rede social afirmou que 
a remoção aconteceu porque 
as páginas e perfis, que eram 
de apoio a Bolsonaro, realiza-
vam ações proibidas, como o 
uso de contas falsas, envio de 
spam e adoção de ferramentas 
para ampliar a presença nas re-
des. O Facebook derrubou ou-
tros grupos semelhantes nos 
Estados Unidos, na Ucrânia e 
em outros países.

tamos o desafio de liderar um 
grupo político que visa trans-
formar e, principalmente, levar 
o desenvolvimento econômico 
para Nova Iguaçu.

Vamos continuar lutando, 
enfrentando as perseguições 

em nome de cada cidadão e 
cidadã que me confiaram o 
voto de deputado estadual. A 
mesma luta que tive por Quei-
mados e deu certo, teremos por 
Nova Iguaçu! Não desistiremos 
de Nova Iguaçu.

Perseguido pelo MDB, deputado 
Max Lemos é julgado por 
infidelidade no TRE

Respeito a decisão, porém, continuo fortemente acreditando em Deus e na justiça
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O soldado do Exército Daniel Ferreira de Azevedo

Soldado do Exército de 19 anos
é identificado como um dos
corpos carbonizados 

ma das víti-
mas encon-
tradas em um 
carro carboni-
zado em São 
Gonçalo, na 
Região Me-
tropolitana 
do Rio, nesta 
segunda-fei-
ra foi identi-

ficada pela polícia como Daniel 
Ferreira de Azevedo por meio de 
um exame da arcada dentária. 
Ele tinha 19 anos e era soldado 
do Exército, lotado na Fortaleza 
de Santa Cruz, em Niterói, tam-
bém na Região Metropolitana. A 
confirmação da identidade da se-
gunda vítima ainda depende de 
um exame de DNA que fica pron-

O
to em até 30 dias. As evidências 
apontam que seria Victor Hugo 
Xavier, de 19 anos, também sol-
dado do Exército, que estava 
com Daniel durante a madruga-
da em que ocorreu o crime.

Ambas as vitimas já foram 
enterradas. O primeiro corpo 
identificado foi levado para 
Trajano de Moraes, na Região 
Serrana no Rio, e o segundo 
sepultamento ocorreu no ce-
mitério Parque da Paz, em São 
Gonçalo. Segundo o delegado 
Mario Lamblet, da Delegacia 
de Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), 
que investiga o caso, o material 
de DNA da vítima foi coletado 
ainda no Instituto Médico Le-
gal (IML). O corpo foi enterrado 

Suspeito de assaltar clíni-
cas oncológicas para roubar 
medicamentos usados em tra-
tamentos contra o câncer, um 
homem identificado apenas 
como Gabriel, de 30 anos, foi 
preso, na tarde de segunda-
-feira, por policiais da 126ª DP 
(Cabo Frio), em Inhaúma, na 
Zona Norte do Rio.

De acordo com as investi-
gações, Gabriel roubava clíni-
cas de oncologia desde 2016 
e já cometeu esse crime em 
unidades de Botafogo, Tijuca 
e Copacabana, no Rio, além de 
Icaraí e São Francisco, na Zona 
Sul de Niterói.

Os crimes eram encomen-
dados por um receptador, ain-
da não identificado, que soli-
citava esses medicamentos, 
e pagava cerca de R$ 15 mil a 
R$ 20 mil por roubo. Alguns 
dos medicamentos roubados, 
segundo a polícia, eram Avas-
tin, Velcade, Zytiga, Remicade 
e Mabthera. O preço desses 
remédios podem variar R$ 1,8 
mil até R$ 13 mil.

Segundo a apuração policial, 
o suspeito sempre atuava ar-
mado e com o auxílio de, pelo 

menos, um comparsa. Num 
dos roubos à uma clínica em 
Icaraí, em 2017, Gabriel, inclu-
sive, baleou um farmacêutico e 
estava foragido desde estão.

A Polícia Civil descobriu 
que neste período, o suspei-
to se escondeu em Iguaba, 
na Região dos Lagos, e que 
recentemente estava no 
Complexo do Alemão, na 
Zona Norte do Rio.

Flanelinha mata outro a socos em CopacabanaPolícia Civil prende suspeito de roubar medicamentos 
usados em tratamento contra câncer

Policiais da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
prenderam em flagrante um 
flanelinha que matou outro, 
durante uma discussão, em 
Copacabana, na Zona Sul do 
Rio. Anderson Gomes da Sil-
va, de 39 anos, brigou com 
o colega identificado como 
Índio, no local onde os dois 
trabalhavam, na Rua Domin-
gos Ferreira.

O delegado Luís Otávio 
Franco disse que Anderson 
foi preso enquanto os poli-
ciais ainda faziam a perícia 
no local do crime, por volta 
das 23h de segunda-feira. Ele 

observava tudo de dentro de 
um carro, que estava estacio-
nado próximo.

"Enquanto a gente estava 
fazendo a perícia no local, já 
tomando conhecimento da 
situação por populares, que 
contavam a história para gen-
te, a gente percebeu que tinha 
alguém dentro de um carro. 
O cara estava cobrindo o ros-
to com um cobertor, espian-
do tudo, e ao abrir o carro, vi 
que ele assustou. Era o autor 
do crime", conta o delegado. 
"A gente fazendo a perícia há 
mais de uma hora e ele estava 
ali, olhando para a gente".

Gabriel roubava clínicas de oncologia

Anderson Gomes da Silva foi preso momentos depois do crime

Foto:  Divulgação

Foto: Reprodução

inicialmente sem identificação 
e, depois do resultado, a família 
poderá fazer as alterações na 
documentação.

A polícia trabalha com diversas 
hipóteses para a motivação do cri-
me. O que se sabe até agora é que 
os jovens estavam juntos em um 
bar na noite de domingo, após as-
sistirem uma partida de futebol. 
Eles saíram do local de carro e 

Após um trabalho de inteli-
gência do Setor de Roubos e Fur-
tos da 126ª DP (Cabo Frio), Gabriel 
foi encontrado numa academia, 
na Estrada Adhemar Bebiano, 
em Inhaúma, e contra ele foram 
cumpridos quatro mandados de 
prisão por latrocínio tentado e 
roubo majorado pelo emprego de 
arma de fogo. Nenhum material 
ilícito foi encontrado com ele du-
rante sua captura. 

se disponibilizaram a levar uma 
amiga até a casa dela.

— O que sabemos é que tudo 
aconteceu em um lapso de mais 
ou menos quatro horas, entre o 
momento em que os dois deixam 
o bar, até a hora que a polícia é cha-
mada para a ocorrência no bairro 
do Pacheco. As imagens das câ-
meras de segurança do estabeleci-
mento onde estavam não registra-

ram qualquer discussão ou briga. 
Estamos verificando, portando, 
se havia um conflito entre facções 
criminosas no local, se a dupla te-
ria sido confundida com policiais 
por traficantes, se eles conheciam 
o local ou pegaram o caminho er-
rado e até se teriam participado de 
uma festa na localidade. Nenhu-
ma possibilidade pode ser descar-
tada ainda — revela o delegado.



V e r e a d o r 
Sancler Ni-
ninho, Pre-
sidente da 
Câmara de 
Vereadores 
de Mesqui-
ta, anunciou 
que pagará 
no próximo 
dia 29,  se-

gunda-feira , 50% do Décimo 
Terceiro Salário do ano de 2020 
aos servidores do Legislativo. 
Essa é segunda vez consecutiva 
desde que assumiu a presidên-
cia da Câmara de Mesquita  que 
o benefício é pago antecipada-
mente. Deve-se acrescentar que 
a medida ocorre em meio à crise 
econômica provocada pela pan-
demia do novo coronavírus.

Quando assumiu presidên-
cia da Câmara de Mesquita, 
Sancler Nininho encontrou um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAntecipação

O
cenário nada bom deixado pela 
gestão anterior. Já eram quatro 
meses de salários atrasados e 
sem previsão de pagamento, 
além de diversas irregularidades 
e contas também em atraso. Ime-
diatamente, o vereador entrou 
com medidas austeras de cortes 
de gastos excessivos para conse-
guir colocar as coisas em ordem 
e manter rigorosamente os paga-
mentos dos servidores em dia.

Em sua gestão, o vereador 
Sancler Nininho acabou com 
a concessão de viagens para 
vereadores para atividades em 
outros estados como cursos, se-
minários reduziu o número de 
cargos comissionados casa legis-
lativa e também reduziu o valor 
do duodécimo, o recurso repas-
sado pela prefeitura, de R$ 800 
mil para R$ 390 mil reais, além 
de fazer regularmente a Contri-
buição Previdenciária Patronal 

Presidente da Câmara de Mesquita anuncia 
pagamento de 13º de servidores do 
Legislativo para o próximo dia 20

Foto: Reprodução / Twitter

Funcionários do Hospital da 
Mulher Heloneida Studart, em 
São João de Meriti, na Região 
Metropolitana do Rio, denun-
ciam que estão há dois meses 
sem salário. Eles fizeram uma 
manifestação na frente da uni-
dade nesta terça-feira (14).

Uma médica que não quis se 
identificar informou que a equi-
pe de profissionais, como médi-
cos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, vai se reunir todos 
os dias na porta do hospital, às 
8h, até que o pagamento seja re-
alizado. A unidade trata pacien-
tes com Covid-19 e é administra-
da por uma organização social.

De acordo com a médica, 
uma reunião foi realizada com 
a O.S. nesta terça-feira (14), 
mas não houve previsão para 
o pagamento dos salários dos 
funcionários. A Secretaria de 
Estado de Saúde alega que 
há uma auditoria no contrato 
com a organização (confira a 
íntegra da nota no fim da re-
portagem) e o repasse de R$ 
4,8 milhões deve acontecer 
ainda nesta semana.

Em junho, outra médica da 
unidade, que foi infectada pelo 
novo coronavírus, contou que se 
sentia desrespeitada com o atraso.

“Estamos à mingua. Desres-
peitados o tempo todo. Muito 
bonitinho bater palmas para 
‘heróis’. Heróis de nada, somos 
profissionais e trabalhamos 
na profissão que escolhemos. 
Difícil é conseguir trabalhar 
como se deve. Difícil é ver tanta 
roubalheira e a gente sem o mí-
nimo necessário”, lamentou a 
médica, que voltou a trabalhar 
após a recuperação.

Íntegra da nota da Secretaria 
de Estado de Saúde

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) informa que Hos-
pital da Mulher Heloneida 
Studart está com o pagamento 
suspenso devido à realização 
de auditoria no contrato com a 
organização social que o gere. 
A SES corrigindo a pendência 
encontrada, o que vai permitir 
a liberação de repasse de R$ 4,8 
milhões para a OS ainda esta se-
mana. Por questões bancárias, 
o pagamento só cai na conta 72 
horas após a liberação.

Funcionários de Hospital da Mulher de São João de Meriti 
relatam atraso nos salários e fazem manifestação

Foto: Reprodução/Google Maps

dos servidores. A redução do 
Duodécimo e o corte nas despe-
sas gerou uma economia no mu-
nicípio de cerca de R$ 5 milhões 
que foram aplicados pelo prefeito 
Jorge Miranda na implantação 
das Clinicas da Família e outas 
ações na área da saúde.

Todos esses números são 
transformados em benefícios 
para a população mesquitense. 

O presidente da Câmara Legis-
lativa fez questão de explicar o 
que faz uma cidade caminhar 
mesmo em tempos de pande-
mia. “A palavra chave é parceria. 
A união entre os poderes pro-
porciona melhor qualidade de 
vida para nosso povo. Sem a aju-
da do prefeito, Jorge Miranda, 
com certeza não alcançaríamos 
êxito em nossos projetos e reali-

zações. Vamos continuar firmes 
com essa parceria. Num futuro 
próximo veremos ainda mais o 
resultado final dessa união en-
tre o Executivo e Legislativo. O 
que não tínhamos antes na ci-
dade, hoje conseguimos...Paz, 
Saúde e trabalho, muito traba-
lho.” Destacou Sancler Nininho, 
presidente da Câmara de Verea-
dores de Mesquita.

Parque Floresta ganha praça com
quadra, academia e pista de caminhada

Emocionadas, Alzira de Nóbrega 
Silva, 67 anos, Cecília Nogueira, 73, 
e Ignez Nóbrega, 75, não seguraram 
a emoção durante a inauguração da 
praça que leva o nome da mãe de-
las – Vitorina Gomes D’Nóbrega, no 
Parque Floresta, em Belford Roxo. 
Durante a cerimônia, o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o Wa-
guinho, a deputada federal Daniela 
do Waguinho  e o deputado esta-
dual Marcio Canella lembraram 
da importância do espaço de lazer 
para o bairro. A indicação da obra é 
do vereador Erickson Gal.

A praça tem campo de grama 
sintética, quadra poliesportiva, 
academia ao ar livre, bancos, mesa 
de jogos de dama, quadra polies-
portiva, brinquedos, pista de cami-
nhada, iluminação de led, além de 
tratamento paisagístico com pal-
meiras plantadas em toda a área.

Em seu discurso, Waguinho 
destacou que a praça transforma o 
dia a dia das pessoas, pois muitos 
sentam e conversam sobre vários 
assuntos, além de possibilitar a rá-
pida socialização. “Tenho certeza 
que este local é um lugar aprazível 
para todos. Belford Roxo está cres-

cendo muito. Não posso deixar de 
destacar aqui a grande ajuda que a 
deputada Daniela do Waguinho e o 
deputado estadual Marcio Canella 
dão ao município. É através deles 
dois que conseguimos recursos 
em Brasília e no governo estadual. 
Assumi em 2017 com o município 
quebrado. De lá para cá, entre re-
formas e construções, fizemos 28 
creches, 14 escolas e 29 postos de 
saúde. Estamos fazendo uma revo-
lução com obras em todos os bair-
ros”, argumentou o prefeito.

A deputada Daniela do Wagui-
nho enfatizou que conseguir R$ 
11 milhões de recursos em Brasí-
lia para a Secretaria municipal de 
Saúde, pois, parte desta verba será 
aplicada na construção do Hospital 
da Mulher, no bairro São Bernardo. 
“Estou em Brasília para ajudar bus-
cando ajuda no governo federal, 
assim como o deputado Marcio 
Canella faz seu trabalho trazendo 
recursos do governo estadual. Tra-
balhamos sem vaidade para que o 
município cresça”, arrematou a de-
putada que, em 2018, conquistou o 
mandato com 136.286 votos, sen-
do 88.034 em Belford Roxo. 

Funcionários do Hospital da Mulher Heloneida Studart, reclamam de atraso nos salários
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O presidente Sancler Nininho  confirmou a antecipação e a parceria com o  prefeito Jorge Miranda



Muita fé

O
Foto: Divulgação

s Carnavales-
cos da Uni-
dos da Pon-
te escola do 
Grupo A, gru-
po de acesso 
que desfila 
na marquês 
de Sapucaí 

apelam com orações e fé 
para a realização de um mi-
lagre com a descoberta da 
vacina para erradicação da 
COVID-19 , e assim aconte-
ça o desfile das escola de 

samba do grupo A para o 
carnaval 2021.

 A esvcola acredita com 
muita fé levar a história da 
santa dos pobres, irmã dulce.

Mãe carinhosa, adminis-
tradora visionária e religiosa 
disciplinada, com essas carac-
terísticas, a baiana Irmã Dulce, 
canonizada no dia 13 de abril de 
2019, será enredo do GRES Uni-
dos da Ponte com previsão para  
2021. Enredo dos carnavales-
cos:Carnavalescos: Guilherme 
Diniz e Rodrigo Marques

Unidos da Ponte apela 
para santa dos pobres 
para a cura da covid
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CCulturando ulturando 

GA
TA

 D
O

Musa do Fla-
mengo Rosangela 
de Jesus 38 anos 
Conquistou seu tí-
tulo através de vo-
tação na Internet 
Apaixonada por 
Samba ela faz 
shows pelo Brasil 
Instagram: @ro-
sangelamusa
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A Passista e coreógrafa Nilse 
Fran assume presidência da Esco-
la Rosas de Ouro e tentará verean-
ça do município do Rio de Janeiro.

 A nossa intrépida Nilce 
fran, a Passista mais famosa do 
mundo do samba formadora de 
rainha, com trajetória nas mais 
importantes agremiações do 
Rio de Janeiro e hoje é respon-
sável pelo celeiro de talentos 
ala de passistas e da comissão 
de harmonia da Portela.

Nilse assumiu a missão de 
ser Presidente da escola de 
samba Rosa de Ouro fundada 
em 1970, originária de uma ala 
de passos marcados por, Wa-
nderley Francisco, Candeia e 
Waldir 59. escola que começou 
como bloco e passou a escola 
de samba em 2004, a agremia-
ção desfila hoje no chamado 
grupo especial da intendente 
Magalhães. com muita luta e 
ajuda da nossa querida Portela.

 A passista trabalha com mãos 
de ferro a presidência executi-

va, essa nossa querida amiga 
do nosso jornal se lança agora 
numa nova empreitada na sua 
escola que completa bodas de 
ouro (50 anos) de uma história 
cheia de bons momentos, a Ro-
sas de Ouro, que vem para o car-
naval com o enredo " Coroaci A 
terra do sol”.

Nilse Fran além dos seus traba-
lhos com ala de passista da Porte-
la e as aulas em seus Workshops 
internacionais de samba" tentará 
a candidatura da vida pública na 
vereança do município do Rio .

Por Ana Carlos e Mingos 
Lobo

Nilse Fran a passista mais famosa do mundo do samba, assume 
presidência de escola e ainda tentará carreira pública

Foto: Divulgação

Os candidatos têm até sexta-feira (17) para realizarem suas  inscrições



IN
FO ESPORTES8

Quinta-Feira 16 de Julho de 2020 

8

ão tinha como o título não ficar com o Fla-
mengo! Na noite desta quarta-feira, no 
Maracanã, o Rubro-Negro derrotou nova-
mente o Fluminense e conquistou o bicam-
peonato carioca e o seu 36º título estadual, 
o maior vencedor da competição.
O gol foi marcado por Vitinho aos 49 mi-
nutos da etapa final. Como já havia con-
quistado o Carioca do ano passado, o time 
rubro-negro garantiu o bicampeonato.

PARA TODOS

N
Não tinha como o título não ficar com o Flamengo! Na noite desta quarta-feira, no Maracanã

Foto: André Durão

MENGÃO CAMPEÃO

Bicampeão! Mengão 
vence o Fluminense 
por 1 a 0 e conquista 
seu 36º título carioca

O Flamengo começou a par-
tida tentando impor seu ritmo 
de jogo, com troca de passes 
na intermediária do Fluminen-
se. Quando a equipe tricolor 
tentava sair para o campo de 
ataque trocando passes, o Mais 

Querido apertava a marcação 
e conseguia recuperar a posse 
de bola rapidamente. Aos 12 
minutos, o Fla criou a primeira 
chance de gol. Bruno Henrique 
foi lançado na velocidade, dri-
blou Muriel e rolou para trás. 
Pedro chegou chutando de pri-
meira por cima do gol.

A primeira jogada de perigo 
do Fluminense foi aos 25’. Nenê 
levantou para Marcos Paulo no 
bico da grande área, o atacante 
pegou de primeira e a bola pas-
sou por cima da meta de Diego 

Alves. O time rubro-negro ten-
tava criar as jogadas de ataque, 
tocando a bola de pé em pé, mas 
esbarrava na forte marcação 
tricolor que estava bem encai-
xada. Aos 44’, o Mengão quase 
abriu o placar. Everton Ribeiro 
girou em cima da marcação e 
enfiou a bola para Pedro. O ata-
cante dominou na área e bateu 
cruzado. A bola passou tirando 
tinta da trave. Apesar do grande 
volume de jogo do Fla, a primei-
ra etapa terminou 0 a 0.

O Mengão voltou para o se-

O JOGO

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO
Diego Alves, Rafinha (Gustavo Henrique), Rodrigo Caio, Léo Pereira, 
Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson (Diego), Everton Ribeiro, De 
Arrascaeta (Michael), Bruno Henrique; Pedro (Vitinho).

gundo tempo já levando perigo. 
Everton Ribeiro sofreu falta perto 
da área. Gerson cobrou e a bola pas-
sou perto. A exemplo da primeira 
etapa, o Flamengo detinha maior 
posse de bola, administrando a 
vantagem, enquanto o Fluminense 
se fechava para sair no contra-ata-
que. O time tricolor tentava chegar 
à área rubro-negra com bolas alça-

das, mas a defesa conseguia cortar.
De tanto insistir, o Mengão 

abriu o placar nos acréscimos! 
Aos 49’, Vitinho rouba a bola no 
ataque, carregou até a entrada da 
área e bateu de canhota. A bola 
desviou em Nino, encobriu Mu-
riel e parou no fundo da rede: 1 a 
0. E mais um título carioca para a 
galeria rubro-negra!


